BOLSAS DE ESTUDO
nº 25 - 31 de Agosto

SEMANA DA PÁTRIA
Dia 01 de setembro, a 1ª série EM participa da abertura da Semana da Pátria na Praça, acompanhados pelo professor Ítalo Drago e
pelo pastor Alberto.
Dia 05 de Setembro (quarta-feira), os alunos do 9º ano do
EF Lara, Raíssa e Wesley e o aluno
Eduardo Coradini do 8ºB, acompanhados pelo Pastor Alberto, farão
a Guarda do Fogo Simbólico, na
Praça Municipal no período entre
10h30min e 12h30min.
Na sexta, dia 7 de Setembro,
ocorre o desfile em homenagem
à Pátria. A concentração dos alunos será no CEAP às 7h30min. É
IMPORTANTE observar o horário
e estar com a vestimenta e acessórios que foram combinados.
Durante toda semana, ocorre o Hasteamesnto e Arriamento da
Bandeira, conforme cronograma.

Interessados em participar do edital
de BOLSAS DE ESTUDO para 2019 podem acessar o arquivo no site do Colégio. A
entrega dos documentos ocorre a partir do
dia 03/09, segunda. As informações completas estão em: www.ceap.g12.br.

Nível 2 - Um encontro
com a natureza

FOTOS DAS
FAMÍLIAS

O CEAP estará presente na
EXPOIJUÍ FENADI 2018. Este ano
queremos dar destaque às famílias. Para isso, solicitamos o envio
de uma foto da família para compor um vídeo. As fotos podem ser
enviadas scaneadas para o e-mail
imprensa@ceap.g12.br. Lembre-se de identificar o nome da família no assunto do e-mail. As fotos
podem ser enviadas durante o
mês de setembro. Não deixe sua
família de fora!!

Nível 1 - Sacola
Musical

As crianças do Nível 1 conheceram a Menina do
Tambor e, a partir da próxima semana, em sistema de rodízio, irão
levar para casa uma sacola com
vários instrumentos musicais para
explorarem com a família.

Na próxima terça-feira, em
continuidade às vivências
com materialidades da natureza, as
crianças do Nível 2 irão brincar na terra. Por isso, devem vestir uniformes
apropriados a essa situação.

Nível 3 - Outras crianças,
outros lugares!

No segundo semestre, as
crianças irão conhecer vários
lugares do mundo. Já passaram pela
África. Na próxima semana, o destino
é a Espanha.

Atenção!

A Exposição dos
registros gráficos e fotográficos do
Encontro entre Brincantes dos Níveis 2, 4 e 5 pode ser apreciada no
Saguão do Ceapzinho.

